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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (WHO) infertilitas adalah 

ketidakmampuan pasangan suami istri untuk dapat mengandung setelah 

melakukan hubungan seksual yang aktif selama 1 tahun tanpa menggunakan 

kontrasepsi.1Angka infertilitas di Indonesia cukup tinggi, dimana pada tahun 2000 

dari sekitar 30 juta pasangan usia subur terdapat 10-15% pasangan yang memiliki 

masalah kesuburan.2Masalah terkait infertilitas mempengaruhi kurang lebih 10-

15% pasangan suami istri dimana faktor pria berkontribusi setengahnya dari 

semua kasus infertilitas tersebut.3Faktor yang berkontribusi pada 50% pasangan 

yang mengalami infertilitas adalah kualitas semen yang terganggu, azoospermia, 

dan cara senggama yang salah.4 Terdapat beberapa faktor penyebab infertilitas 

idiopatik pada laki-laki yaitu disrupsi endokrin yang diakibatkan karena polusi 

lingkungan, reactive oxygen species (ROS), dan kelainan genetik.1 

Pembentukan sperma (spermatogenesis) terjadi di dalam tubulus 

seminiferus selama fase aktif seksual yang di stimulasi oleh hormon gonadotropik 

pituitari anterior dan sebagian besar dimulai saat umur 13 tahun kemudian 

berlanjut sepanjang sisa kehidupan tetapi berkurang pada saat usia tua. 

Testosteron, luteinezing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), 

esterogen, dan hormon pertumbuhan adalah beberapa hormon yang 
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mempengaruhi pembentukan sperma. Kualitas dan kuantitas sperma berperan 

penting dalam kesuburan. Seorang pria rata-rata mengeluarkan sebanyak 3,5 

mililiter sperma dimana setiap mililiternya mengandung 120 juta sperma. Ketika 

jumlah sperma menurun dibawah 20 juta/mililiter, individu tersebut cenderung 

dianggap infertil.5 

Fertilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi 

lingkungan dan gaya hidup. Gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan 

repsoduksi pria salah satunya adalah rokok. Survey yang dilakukan oleh Global 

Adults Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2011, terdapat 34,8% perokok di 

Indonesia dengan usia diatas 15 tahun, dimana dari 34,8% itu terdapat 67% laki-

laki dan 2,7% perempuan yang merokok.6 Pada tahun 2009, ASEAN merupakan 

sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh perokok di dunia dan 20% penyebab 

kematian global akibat tembakau. Persentase perokok pada penduduk di ASEAN 

yang terbesar adalah Indonesia dengan persentase sebesar 41,16%.7 Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Jason R. Kovac, et al tahun 2015, pada orang yang 

merokok didapatkan volume, jumlah, dan presentase motilitas sperma yang lebih 

rendah dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Merokok diketahui dapat 

meningkatkan efek radikal bebas yang menyebabkan kerusakan Deoxyribonucleic 

Acid (DNA) yang dipicu oleh stress oksidatif.8 

Tubuh manusia mempunyai sistem pertahanan endogen yang dapat 

menangkal radikal bebas melalui peristiwa metabolisme sel normal dan 

peradangan. Pada saat jumlah radikal bebas meningkat akibat stress, radiasi, asap 

rokok, dan polusi lingkungan menyebabkan sistem pertahanan tubuh tidak cukup 
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untuk menangani kelebihan radikal bebas tersebut sehingga memerlukan 

tambahan antioksidan dari luar untuk melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas.9 Salah satu antioksidan yang dapat melindungi tubuh adalah flavonoid. 

Telah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa flavonoid sebagai antioksidan 

dapat mencegah terjadinya kerusakan pada tubuh yang disebabkan radikal bebas 

dengan cara mendonorkan ion hidrogen untuk mengikat radikal bebas di tubuh.10 

Flavonoid banyak terkandung dalam batang, daun, bunga, dan buah. Salah 

satu buah yang memiliki kandungan flavonoid adalah alpukat. Alpukat 

mengandung banyak antioksidan seperti saponin, alkaloid, flavonoid, dan tanin.11 

Selain itu alpukat juga mengandung senyawa lain yang bermanfaat bagi tubuh 

seperti karotenoid, Monounsaturated Fatty Acid (MUFA), mineral, protein, 

vitamin A, Vitamin B (B1, B2, B3, B5, B6, dan B12), Vitamin C dan Vitamin 

K1.12 

Hingga saat ini belum ada studi empiris yang melaporkan bagaimana 

pengaruh buah alpukat terhadap konsentrasi spermatozoa, penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh jus buah alpukat terhadap konsentrasi 

spermatozoa pada tikus wistar jantan yang dipapar asap rokok. Penelitian ini 

diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat mengingat alpukat sudah sangat 

dikenal masyarakat sebagai minuman segar dan semakin tingginya populasi 

perokok aktif yang secara tidak langsung akan meningkatkan risiko terpaparnya 

perokok pasif oleh asap rokok. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Adakah pengaruh pemberian jus alpukat (Persea americana Mill.) terhadap 

konsentrasi spermatozoa tikus wistar jantan yang dipapar asap rokok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian jus alpukat terhadap konsentrasi 

spermatozoa tikus wistar jantan yang dipapar asap rokok. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui konsentrasi spermatozoa pada tikus wistar jantan. 

2. Mengetahui konsentrasi spermatozoa tikus wistar jantan yang 

dipapar asap rokok. 

3. Mengetahui pengaruh pemberian jus alpukat terhadap konsentrasi 

spermatozoa tikus wistar jantan yang dipapar asap rokok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh pemberian jus alpukat terhadap konsentrasi spermatozoa tikus 

wistar jantan yang dipapar asap rokok. 
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1.4.2 Manfaat untuk masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai pengaruh pemberian jus alpukat sebagai antioksidan 

yang bermanfaat dalam menangkal radikal bebas salah satunya yaitu asap 

rokok. 

1.4.3 Manfaat untuk penelitian 

Hasil penilitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh jus alpukat terhadap peningkatan konsentrasi spermatozoa tikus 

wistar jantan yang dipapar asap rokok. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini. Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini namun berbeda secara 

teknis adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No. Pengarang, judul, tahun 

penerbitan, dan nama jurnal 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Shofia Qotrunnada dkk, 

Pengaruh Jus Bit (Beta 

vulgaris) terhadap 

Konsentrasi Spermatozoa 

Tikus Wistar Yang Dipapar 

Asap Rokok, 201713 

Desain : 

Penelitian 

Eksperimental 

Variabel : 

Konsentrasi 

Spermatozoa, asap 

rokok, dosis jus bit 

Pemberian jus bit 

dapat meningkatkan 

konsentrasi 

spermatozoa pada 

tikus wistar jantan 

yang dipapar asap 

rokok 

2. Arinta Retno Anggi dkk, Desain : Dark chocolate 
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Pengaruh pemberian Dark 

Chocolate terhadap Jumlah 

Spermatozoa Tikus mencit 

balb/c yang diberi Paparan 

Asap Rokok, 201614 

Penelitian 

Eksperimental 

Variabel : 

Konsentrasi 

Spermatozoa, asap 

rokok, dosis dark 

chocolate 

dapat meningkatkan 

jumlah spermatozoa 

pada tikus mencit 

balb/c yang dipapar 

asap rokok 

3. Mujahidatul Musfiroh dkk, 

Pengaruh Minyak Nigella 

sativa terhadap Kualitas 

Spermatozoa Tikus Wistar 

yang Terpapar Asap Rokok 

201215 

Desain : 

Penelitian 

Eksperimental 

Variabel : 

Konsentrasi 

Spermatozoa, asap 

rokok, minyak 

Nigella sativa 

Minyak Nigella 

sativa dapat 

meningkatkan 

kualitas sperma, 

baik dari 

konsentrasi, 

motilitas maupun 

morfologi normal 

spermatozoa 

4. Wijayanti, Yuliana, Rahma 

Elliya, Pengaruh 

Permberian Jus Alpukat 

(Persea americana Mill) 

Terhadap Penurunan 

Kolesterol Tikus Putih 

Jantan (Rattus novergicus) 

Galur Wistar Kota Bandar 

Lampung Tahun 201416 

Desain : 

Penelitian 

Eksperimental 

Variabel : 

Kolesterol, Jus 

Alpukat 

Jus Alpukat dapat 

menurunkan kadar 

kolesterol tikus 

putih jantan (Rattus 

novergicus) galur 

wistar. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel, sampel, dan waktu penelitian. Bila penelitian pertama dan kedua variabel 

bebas yang digunakan pada masing-masing penelitian adalah umbi bit dan dark 



7 

 

 

 

chocolate, pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah buah alpukat. 

Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah konsentrasi 

spermatozoa. Belum ada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pemberian 

jus alpukat terhadap konsentrasi spermatozoa pada tikus wistar jantan yang 

dipapar asap rokok. 


